
 

1 
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Antagen av styrgruppen den 29 april 2020 

1. Sammanfattning 
 

Denna verksamhetsberättelse avser perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019. Uppsala Forum 

för Demokrati, Fred och Rättvisa (Uppsala Forum) har under 2019 välkomnat 8 gästforskare. För 

en fullständig lista se Appendix 1. Uppsala Forum har under året samarrangerat och enskilt 

arrangerat konferenser, seminarier och föreläsningar. Uppsala Forum har sammantaget planerat 

eller bidragit till totalt 30 evenemang, bland annat ett flertal konferenser, föreläsningar, 

workshops, seminarier, en doktorandkurs, en doktorandkonferens samt en tvärvetenskaplig 

konferens i samarbete med Sveriges Riksdag i samband med Riksdagens 100-årsfirande av 

demokratins genombrott, samt 2019 års Forsskålsymposium. För en fullständig lista över alla 

Uppsala Forum evenemang se Appendix 2. 

 

Arbetet med att utveckla Uppsala Forum som forskningsstöd har fortsatt genom ett ökat fokus 

på inkludering av doktorander samt studenter på avancerad nivå. En ny form av forskningsstöd 

riktat mot doktorander (Young Scholar Networking Funding) infördes under året, och ett 

strategiskt och långsiktigt samarbete med Utrikespolitiska föreningen Uppsala återupptogs och 

utvecklades vidare. Arbetssättet är ett steg i uppfyllandet av de mål som finns uppsatta för 

Uppsala Forum och ett sätt att bidra till forskningsmiljön inom Uppsala universitet1. 

 

Under 2019 har forskningsledaren för Uppsala Forum, utöver den ordinarie verksamheten, 

prioriterat att (1) ytterligare stärka internationaliseringen av forskning och samarbetet mellan 

                                                 
1 Se Uppsala Forums hemsida för målen. 
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Uppsala Forums samarbetande enheter; (2) stärka samverkan och utbytet mellan Uppsala Forums 

forskningsmiljö och studentmiljö, genom att öka Doktorandforums roll i verksamheten och 

doktorandernas deltagande i allmänhet; (3) öka kännedomen om Uppsala Forums verksamhet 

inom området demokrati, fred och rättvisa (DFR) bland samarbetande enheter, bland andra 

enheter med forskningsytor som berör Uppsala Forums område, bland andra enheter med 

profilering mot tvär- och mångvetenskaplighet vid Uppsala Universitets vetenskapsområde 

humaniora och samhällsvetenskap, och (4) utveckla Uppsala Forums kapacitet att framstå som 

en tydlig kontakt vid Uppsala Universitet för externa samarbetspartners med intresse för området 

DFR.  

 

Därutöver har vissa förbättringar gjorts av den redan befintliga verksamheten, i kontinuerligt 

samarbete med styrgruppen, för att nå ut med information i verksamheten på ett tydligt och 

transparent sätt, samt att underlätta och effektivisera administrativt arbete. Under 2019 har 

ledningen utrett, i samråd med styrgruppen, om hur de ingående enheternas verksamhet bättre 

kan integreras, hur arbetet kan effektiviseras och hur man kan förbättra kvalitén i 

beredningsarbetet i syfte att eftersträva högre söktryck och stärka ansökningarna och de 

vetenskapliga resultaten. Den under 2018 initierade översynen av Uppsala Forums 

organisatoriska struktur har också fortsatt under 2019. 

 

En förändring sedan 2018 gäller sammanhållningen av det tematiska upplägget. Uppsala Forums 

främsta styrka ligger i kombinationen av ett klart tematiskt fokus med tvär- och 

mångvetenskapliga ingångar, samt den internationella profil som utmärker verksamheten. Med 

hänsyn till detta fortsätter ledningen att utveckla den dynamiska plattform för forskning och 

forskarutbildning som Uppsala Forum utgör. Det svarar emot Universitetets strävan mot 

kvalitetsbefrämjande och internationalisering med fokus på lika villkor och hållbar utveckling i 

ett globalt perspektiv. Under 2019 har alltså forskningsledaren arbetat tematiskt, genom att 

utveckla strategiska satsningar inom ämnet DFR: olika utmaningar (’challenges’) har 

identifierats då dessa utgör tematiska tvärsnitt av ämnesområdet DFR som utpekats som särskilt 

intressanta på grund av att de har hög samhällsrelevans och aktualitet, ligger i linje med 
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satsningar som forskningsfinansiärer redan utlyst eller som man flaggat för att man vill utveckla, 

samt att befintlig kompetens vid ingående fakulteters institutioner och enheter finns att tillgå 

rörande dessa. I nuläget har tre sådana utmaningar identifierats.2 Utmaningarna skall läsas utifrån 

att det som står i fokus är hur dessa olika fenomen, som utmärker samtiden, påverkar demokrati, 

fred och rättvisa. Under året har vikt fästs vid att utveckla och stödja forskningssamarbeten och 

forskningsutbildning med fokus på främst den första av ovannämnda utmaningar. 

 

2. Allmänt  
 

Uppsala Forum inledde sin verksamhet den 1 juli 20083. I samarbetet ingår sedan 2016 fyra 

fakulteter inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap: Historiska-filosofiska 

fakulteten, Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Språkvetenskapliga 

fakulteten. 2009 inrättades en styrgrupp bestående av prodekanerna för de fyra fakulteter som 

deltar i samarbetet, eller deras företrädare, och två doktorandrepresentanter.  

 

2.1 Budget och finansiering 

Uppsala Forums verksamhet finansierades under 2019 i enlighet med tidigare års 

finansieringsmodell. Historisk-filosofiska fakulteten (HISTFIL) deltog i finansiering av 

verksamheten med 60 000 SEK, Juridiska fakulteten (JURFAK) med 200 000 SEK, 

Samhällsvetenskapliga fakulteten (SAMFAK) med 1 300 000 SEK och Språkvetenskapliga 

fakulteten (SPRÅKFAK) med 100 000 SEK. År 2019 var budgeten 1 660 000 SEK. Uppsala 

Forums verksamhet har under 2019 genomförts enligt följande4:  

                                                 
2 (1) Migration and Globalisation; (2) Climate and Sustainability; (3) The Digital Age. 
3 Se beslut av Juridiska respektive Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden JURFAK 2008/42, SAMFAK 
2008/83. 
4 Se bilaga 1 för ekonomisk översikt. 



4(27) 
 

 

 
 

För fördelning inom gästforskarprogrammet budgeterades 200 000 SEK och 227 730 

SEK delades ut i ordinarie beredning. För seminarier och workshops budgeterades 200 000 SEK 

och 450 554 delades ut i ordinarie beredning. För Young Scholar Program budgeterades 50 000 

SEK och men ingen ansökan beviljades under 2019 då ingen sådan inkom. För personalkostnader 

budgeterades 505 522 SEK och kostnaderna blev 503 458 SEK5. För Forsskålsymposiet 

budgeterades 50 000 SEK och kostnaderna uppgick till 32 825 SEK. För konferensen 

International Migration and Human Rights i november 2019, samarrangerad med 

Doktorandforum, budgeterades 20 000 SEK och kostnaderna låg på 38 923 SEK. För 

doktorandkursen Academic Writing med Josie Dixon budgeterades 60 000 SEK och kostnaderna 

uppgick till 48 612 SEK. För övriga evenemang inklusive book event och post-seminarium 

budgeterades 30 000 SEK, och utfall blev 12 418 SEK. Enligt budget avsattes 351 650 SEK för 

budgetposterna OH (40%) och lokalkostnader (10%). Utfallet blev 332 761 SEK. 

Under 2019 gjorde Uppsala Forum ett överskott om drygt 1 473 390 SEK. 1 173 077 SEK 

är emellertid öronmärkta för tidigare beviljade anslag som belastar verksamhetens resultat först 

senare, efter återrapportering. Det betyder att det verkliga överskottet är 529 349. Överskottet 

kan förklaras dels av att ingående balans från år 2018 uppgick till 1 040 709 SEK, dels av att 

Uppsala Forum saknat forskningsledare under del av vårterminen 2019, samt att 

forskningsledaren därefter arbetat i något mindre grad6. Att forskningsledare periodvis saknats 

samt arbetat i mindre omfattning än vad uppgiften skulle kräva har lett till att vissa administrativa 

effektiviseringsåtgärder som planerats under 2019 inte kommer att kunna genomföras förrän 

under 2020, samt att ett färre antal ansökningar drivna av forskningsledaren kommer att kunna 

utvecklas under 2020. 

För att förbättra akademiska kontakter och samarbete mellan yngre forskare inom 

Uppsala Forums enheter samt underlätta internationaliseringen inrättades en ny form av 

forskningsstöd riktat mot doktorander (Young Scholar Networking Funding) under 2019 som ett 

komplement till forskningsstödet Young Scholar Program. Stödet ger möjlighet till studenter på 

                                                 
5 Lönekostnader för Martin Kragh à 20% i januari 2019, för Patricia Mindus à 20%-45% under perioden april-
december 2019, samt Mattias Vesterlund à 50% under året 2019 inbegreps. 
6 Mellan 1 februari 2019 och den 10 april 2019 saknades forskningsledare. Därefter har forskningsledaren arbetat 
mellan 20-45 % i stället för 70 % av heltid, p.g.a. bl.a. tjänstledighet och sjukfrånvaro. 
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forskningsutbildningen knutna till Doktorandforum att bjuda in forskare och praktiker att delta i 

evenemang organiserade av Doktorandforum, genom att täcka rese- och logikostnader upp till 8 

000 SEK. 

3. Verksamhet 1 januari 2019 – 31 december 2019  
 

3.1. Uppsala Forums betydelse som forskningsmiljö  

 

Uppsala Forum uppfattas som en facilitator, samordnare och idégenerator. Under 2019 har 

Uppsala Forum i ökad utsträckning fokuserat på att utveckla verksamhetens innehåll och bredd. 

Arbetet med forskningssamordning och utveckling av verksamheten har fortsatt. Uppsala Forum 

har vidare stärkt den professionella struktur och organisation som utmärker samarbetet, där 

nyckelorden varit öppenhet, tillgänglighet och tydlighet. Rutinerna för det administrativa arbetet 

med Uppsala Forums många evenemang samt gästforskarprogrammet har förbättrats. Uppsala 

Forum har, genom anordnande eller finansiering av seminarier och workshops, skapat tillfällen 

för forskare att dels presentera forskningsprojekt och forskningsresultat för en bredare publik och 

dels, tillsammans med andra forskare, diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Denna 

form av aktiviteter ämnar att på längre sikt främja ökat utbyte mellan medverkande institutioner, 

och därigenom bidra till ökad kännedom om eventuella samarbetspartners, gemensamma 

forskningsintressen och potentiella forskningsprojekt. Under 2019 medfinansierade och 

anordnade Uppsala Forum en rad konferenser, workshops och andra evenemang, samt en 

doktorandkurs och en doktorandkonferens som bidragit till att stärka forskningsmiljön och 

uppmuntrat kontakter mellan olika institutioner och discipliner. För en sammanställning av alla 

arrangemang, se Appendix 1. Sammanfattningsvis har Uppsala Forums stöd varit viktigt för 

utvecklandet av flera lovande projekt. Till exempel har stöd till Arctic Justice projektet i ett 

samarbete mellan IRES, Antropologiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen och 

Teologiska institutionen lett till att en större H2020 ansökan gått vidare till andra omgången. 
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Uppsala Forums stöd har bestått i att workshops finansierats vid vilka forskargruppen har träffats 

och diskuterat upplägg av ansökan, samt att kontakter med andra forskare och forskargrupper 

med intresse för temat inom Uppsala Universitet förmedlats. Även forskningsledaren har varit 

framgångsrik i att erhålla externa forskningsmedel efter kollegial granskning och i konkurrens, 

bl.a. från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och har medverkat i ansökningar som t.ex. en 

MSCA IF à 233 000 EUR på temat Ius Cosmopoliticum: Cultural Destiny vs. National Identities, 

och en MSCA Innovative Training Network à 3M EUR på temat Democracy, Rule of Law and 

Development, båda i samarbete med IRES.  

Uppsala Universitet har valt att i sitt inspel till forskningspropositionen om prioriterade områden 

skriva fram Uppsala Forum som en framträdande del av universitetets 12 prioriterade områden, 

angående den liberala demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstaten7. 

   

3.2. Mötesserie  

I enlighet med verksamhetsplan för år 2019, antagen den 3 maj, planerades och genomfördes en 

mötesserie under 2019 vid inblandande fakulteter och andra enheter i syfte att informera om 

Uppsala Forums verksamhet och forskningsstöd vid de olika ingående fakulteterna. Mötesserien 

ingick i ordinarie lönekostnader för ledning och krävde ingen vidare budgetpost. 

 

Forskningsledaren har under våren 2019 intervjuat medlemmarna i styrgruppen i individuella 

möten i syfte att samla information om forskargrupper och satsningar som görs vid respektive 

fakultet, samt de olika fakulteternas syn på Uppsala Forums styrkor och svagheter för att fortsätta 

utveckla de främre och planera för åtgärder rörande de senare. Under hösten 2019 har 

forskningsledaren inbjudits att presentera Uppsala Forums verksamhet och forskningsstöd vid 

fakultetsnämnden vid Språkvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten och 

                                                 
7 ”Den globala samhällsutvecklingen medför betydande utmaningar för det demokratiska och rättsstatliga systemet 
såväl nationellt som internationellt. Vid Uppsala universitet finns spetskompetens på området och kapacitet att 
bedriva både tvärvetenskaplig forskning och utbildning, med starka forskningsmiljöer bland annat inom Uppsala 
Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, The Uppsala Conflict Data Program (UCDP) och Institutet för Ryssland 
och Eurasienstudier (IRES) (…) Det finns potential att starta internationella masterprogram och fristående kurser. 
Det finns också behov av att vidareutveckla samverkan med offentlig förvaltning i Sverige och med civilsamhället 
i syfte att skapa förutsättningar för en inkluderande, demokratisk och socialt hållbar samhällsutveckling” 
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Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningsledaren kommer också att informera om och 

förankra Uppsala Forums verksamhet vid Historisk-filosofiska fakulteten under 2020. 

 

Samtidigt under hösten har forskningsledaren bedrivit en parallell informationssatsning riktad 

emot andra delar av universitetet för att öka kännedom om Uppsala Forums verksamhet inom 

området DFR bland andra enheter med profilering mot tvär- och mångvetenskaplighet vid 

Uppsala Universitets vetenskapsområde humaniora och samhällsvetenskap. Kontakt har 

etablerats och upprätthålls med bl.a. föreståndaren vid Centre for Integrated Research on Culture 

and Society, Claes-Fredrik Helgesson, i syfte att öka koordination och undvika dubbelarbete i 

det som rör problemdriven och tvärgående forskning om kulturella och samhälleliga teman som 

överskrider etablerade disciplingränser. I denna parallella informationssatsning har 

forskningsledaren även sökt och upprätthållit kontakt med andra enheter med forskningsytor som 

kan komma att beröra Uppsala Forums område. En mötesserie med rektorsråden har därför 

genomförts under hösten i syfte att underlätta planering av verksamheten grundad på insikt om 

frågor som utvecklas på centrala nivåer inom universitetet: möten har organiserats med 

rektorsråd för hållbar utveckling Anna Rutgersson, rektorsråd för lika villkor Cecilia Wejryd, 

rektorsråd för internationalisering Anders Backlund, rektorsråd för Campus Gotland Olle 

Jansson och rektorsråd för god forskningssed Stefan Eriksson. Flera av dessa sammankomster 

har lett till vidare samarbeten som utvecklas under resten av mandatperioden. 

 

Mötesserien har lett till positiva resultat: det finns nu en bredare kännedom om Uppsala Forum 

om vad samarbete består i, hur det genomförs, varför det är värdefullt ur forskningssynvinkel 

samt när och av vilka forskningsstöd från Uppsala Forum bör sökas för att stärka det 

vetenskapliga utfallet av befintlig verksamhet. Ett högre söktryck på gästforskarprogrammet och 

de andra forskningsstöden under senare delen av året har också observerats. Detta har bl.a. verkat 

för Uppsala Forums fortsatta arbete för en ökad mångfald bland inkommande gästforskare. 

 

Efter överläggningar med medlemmarna i styrgruppen vid individuella möten under våren 2019 

framkom också bl.a. att vid de två fakulteter där kunskap om Uppsala Forums verksamhet är 
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mindre spridd (Språkvetenskapliga och Historisk-filosofiska fakulteterna) behöver Uppsala 

Forum förbättra sin kapacitet att nå ut till forskarna och doktoranderna. Under 2019 har 

forskningsledaren därför undersökt lämpligheten och genomförbarheten i förslaget att rikta 

satsningar till två av de ingående fakulteterna mer specifikt. I syfte att synliggöra Uppsala Forums 

verksamhet vid t.ex. den Historisk-filosofiska fakulteten har Uppsala Forum också valt att 

förlägga evenemang vid campusområden i närheten av dessa fakulteter. En Uppsala Forum-

föreläsning där flera samhällsvetare och jurister medverkade förlades till Engelska parken den 

19 november 2019: Uppsala Forum gästades av vice-ordf. vid British Academy, Albert Weale 

(UCL), som talade om folkviljan i populistiska tider. Uppsala Forum har under 2019 även arbetat 

med forskare vid den Språkvetenskapliga fakulteten för att samordna en workshop. En call for 

papers har cirkulerats under senare delen av hösten 2019. Workshopen anordnas under två 

halvdagar den 23 och 24 januari 2020 och sammanför dels seniora, dels juniora forskare, inom 

olika språkliga discipliner med intresse av temat Migration and Contemporary Border Regimes: 

Sovereignty, Surveillance, Survival. Workshopen bidrar till att synliggöra Uppsala Forums 

verksamhet och forskningsstöd. 

 

3.3. Gästforskarprogrammet 

Den kanske viktigaste satsningen för att stärka och utveckla internationaliseringen vid Uppsala 

Forums forskningsmiljöer utgörs av gästforskarprogrammet "Uppsala Forum Visiting 

Fellowship Program". Gästforskarprogrammet syftar till att öka internationella kontakter, 

internationellt nätverksbildande och internationell närvaro vid Uppsala Forums ingående enheter. 

Ytterligare en önskad effekt av gästforskarprogrammet är att det skall leda till ett större samarbete 

mellan de ingående enheterna vid Uppsala Forum, samt bidra till gemensamma forskningsprojekt 

och ansökningar.  

 

Programmet har visat sig vara fortsatt mycket framgångsrikt. Under 2019 har Uppsala Forum 

välkomnat 8 gästforskare (11 gästforskare 2018), varav 5 män och 3 kvinnor. Internationellt 

erkända forskare har befunnit sig i miljön och bidragit till dess stärkande. Ett viktigt åtagande för 

Uppsala Forums gästforskare är att hålla en Uppsala Forum Guest Lecture. Under 2019 hölls 
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totalt 8 antal sådana föreläsningar (11 stycken 2018). För en sammanställning, se appendix 2. 

Uppsala Forum strävar att öka den geografiska spridningen av gästforskare, utöver forskare från 

den engelsktalande världen. Sedan 2016 har samtliga beslut att bevilja gästforskarmedel 

villkorats med att värdinstitutionen aktivt söker upp och skapar förutsättningar för samarbete 

med forskare vid de andra Uppsala Forum-enheterna. En förbättring i detta hänseende har 

genomförts under 2019 genom att forskningsledaren och forskningsassistenten, i samarbete med 

styrgruppen, vid beredningstillfällena, utarbetar råd till forskarna som söker medel rörande 

möjliga samarbeten och forskningsrelevanta kontakter inom de ingående enheterna. Detta bidrar 

till förbättrad kvalité i beredningsarbetet. 

 

En förändring i ansökningsförfarandet sedan 2015 är att ansökningar för belopp understigandes 

20 000 SEK kan sökas löpande under terminen. Samma regel gäller arrangemang av workshops 

och konferenser. Syftet är att erbjuda inom ramen för forskningsstödet den flexibilitet forskarna 

efterlyser för att exempelvis snabbt kunna kalla till sig internationellt erkända forskare som man 

vet kommer vistats i närområdet. Under 2019 beviljades 5 ansökningar inom denna kategori, 

bland annat på teman som Representing Migration and Race in Eastern Europe and the US och 

Collective Memory of the Soviet Past among European Russians and Siberian Russians.  

 

Uppsala Forum har förbättrat sina interna rutiner för att informationen om inkommande 

gästforskare, men även gällande andra evenemang som seminarier, workshops, boklanseringar 

m.m. sprids till ingående enheter i god tid och mer systematiskt. Informationen skickas till 

studierektorer för både grund- och forskarutbildning för större evenemang samt kurser riktade 

mot doktorander och postdoktorer. Gästforskarprogrammet och särskilt de enskilda gästforskarna 

marknadsförs via Uppsala Forums hemsida m. fl.8 Ett nyhetsbrev per termin ges ut, därutöver 

                                                 
8 2012 fick Uppsala Forum en helt ny hemsida, www.uppsalaforum.uu.se. Under 2016 utvecklades en ny hemsida 

baserad på Uppsala universitets nya plattform, anpassad för olika medier. I Uppsala Forums informationsarbete 

ingår även användandet av sociala medier, informationsspridning med hjälp av Uppsala Universitets etablerade 

informationskanaler och uppdatering av Uppsala Forums sändlistor. 

http://www.uppsalaforum.uu.se/
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distribueras månatliga utskick med evenemang arrangerade av Uppsala Forum. 

Forskningsassistentstjänsten spelar en viktig roll för bemötandet av gästforskarna, och för att 

Uppsala Forum kan arbeta mer systematiskt med att planera verksamheten, sprida information 

samt göra gästforskarnas vistelse i Uppsala så givande som möjligt för alla inblandade än vad 

som varit möjligt tidigare. Detta är viktigt för att uppnå målet att stärka internationaliseringen av 

forskning och utbildning och samarbetet mellan Uppsala Forums samarbetande enheter. 

 

3.4. Övriga evenemang och aktiviteter 

Under 2019 har Uppsala Forum erbjudit ett omfattande program utöver ovan nämnda aktiviteter. 

Under denna rubrik redovisas de evenemang som har anordnats av Uppsala Forum utanför ramen 

för gästforskarprogrammet. Initiativ till dessa evenemang har dels kommit från Uppsala Forum, 

dels från enskilda forskare och doktorander vid de i Uppsala Forum ingående enheterna. 

Seminarie-, workshop-, och föreläsningsverksamheten har varit inriktad på teman inom området 

DRF som forskarna inom Uppsala Forum visat sig intresserade av, samt som anknyter till 

gästforskarprogrammet. Forskningsledaren har fortsatt arbetat för bredd vad gäller ämnen och 

föredragshållare inom området DFR. Dessa institutionsöverskridande samarrangemang är 

betydelsefulla för den vetenskapliga ämnesrelevansen men även för att samla forskare 

verksamma vid andra enheter som delar ett tematiskt fokus eller för att forskarna skall kunna 

knyta kontakter med varandra utöver ämnesgränserna. Uppsala Forum har även fortsatt 

seminarieserien om nypublicerade böcker (book event). Syftet med denna serie är dels att sprida 

information inom universitetet och Uppsala Forum-miljön om nya böcker, dels att marknadsföra 

Uppsala Forums forskare till en bredare publik. Uppsala Forums strategiska samarbete med 

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala återupptogs under hösten 2019 och utvecklas nu vidare. 

Uppsala Forum och Utrikespolitiska föreningen har samarrangerat två evenemang under 

höstterminen. 

 

                                                 
 



11(27) 
 

 

 
 

Bland de större evenemangen som Uppsala Forum samarrangerat i syfte att utveckla Uppsala 

Forums kapacitet att framstå som en tydlig kontakt vid Uppsala Universitet för externa 

samarbetspartners med intresse för området DFR bör här nämnas symposiet ”Demokratins hälsa 

idag – och i morgon?” som ägde rum den 8 november 2019 och arrangerades tillsammans med 

Sveriges Riksdag, Länsstyrelsen, och Utrikespolitiska föreningen vid Uppsala Universitet. Det 

var en tvärvetenskaplig konferens som genomfördes i samband med Riksdagens firande av 100 

års sedan demokratins genombrott och förste vice talman Åsa Lindestam besökte Uppsala. 

Symposiet förde samman några ledande specialister från olika vetenskapliga fält med koppling 

till DFR i syfte att återspegla mångfalden i debatten. Moderator var Anna-Sara Lind, professor i 

offentlig rätt vid Juridiska fakulteten. Efter det inledande anförandet av förste vice talman hölls 

en föreläsning av Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, om 

”Demokratins avgränsningsproblem: folket och rösträtten”. Andra halvan av symposiet ägnades 

åt ett panelsamtal med Ulrika Mörth professor i statsvetenskap med inriktning mot europeisk 

politik vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Thomas Bull, Justitieråd vid 

Högsta förvaltningsdomstolen och tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, 

Folke Tersman, lärostolsprofessor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Uppsala 

universitet och ledamot vid Kungl. Vetenskapsakademien, samt Katarina Barrling, statsvetare 

och docent vid Uppsala Universitet samt forskare och seniorkonsult vid Institutet för personal- 

& företagsutveckling. Konferensen finns fortsättningsvis inspelad på videolänk via Uppsala 

Forums hemsida. 

 

Forsskålsymposiet är årligen återkommande och numera en av Uppsala Universitets 

hedersföreläsningar. Planeringen och verkställandet av Forsskålssymposiet skedde i samarbete 

mellan Uppsala Forum och Juridiska institutionen. I symposiet deltog forskare, journalister och 

andra experter. 2019 års hedersföreläsare var Sten Widmalm, professor i statskunskap vid 

Uppsala universitet. Dennes föreläsning hade rubriken ”Vägen in i det asiatiska århundradet”, 

och föreläsningen följdes av ett panelsamtal under ledning av Ulrika Knutson, journalist och före 

detta ordförande i Publicistklubben. Paneldeltagande var: Stina Oskarsson, regissör och 

samhällsdebattör, Per Wirtén, journalist och författare, Eva Erman, professor i statsvetenskap vid 

https://firademokratin.riksdagen.se/
https://tcs.video.slu.se/tcs/?id=B8FB4938-960D-4D43-AFD9-01896E1EDBE1
https://tcs.video.slu.se/tcs/?id=B8FB4938-960D-4D43-AFD9-01896E1EDBE1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stina_Oscarson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Per_Wirt%C3%A9n
https://www.statsvet.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/eva-erman
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Stockholms Universitet och Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. 2019-

års Forsskålssymposium finns fortsättningsvis på videolänk via Uppsala Forums hemsida. 

Forskningsledaren har upprätthållit nära kontakt med SAR-nätverket under året. Scholars At Risk 

(SAR) är ett internationellt nätverk av universitet och forskare som tillsammans arbetar för att 

skydda hotade akademiker, hindra attacker och värna akademisk frihet och relaterade värden. 

Uppsala universitet är medlem i SAR och Rektor stöttar satsningen. Uppsala Universitet har 

också tagit emot SAR forskare. Möten har ordnats med Uppsala Universitets företrädare för 

nätverket, Alexander Grönberg, samt kontakt upprätthållits med det New York baserade 

huvudkontoret genom Sarina Simon Rosenthal. Kontakter med andra högskolors SAR-

företrädare har också tagits upp. Upparbetandet av dessa kontakter i syfte att kunna på sikt vara 

behjälplig i relation till SAR-forskare ses som ett led i Uppsala Universitets arbete för 

yttrandefriheten och den akademiska friheten som därtill är kopplad, samt i Uppsala Forums 

arbetet i relation till det Forsskålska arvet. Samarbete med SAR har framstått som ett led i vårt 

arbete med advocacy frågor inom området DFR. Under våren 2019 framkom det att en av 

Uppsala Forums gästforskare, Ayşe Gül Altınay, professor i antropologi vid Sabancı University 

i Turkiet, dömts till 25 månaders fängelse i Turkiet i maj. Anledningen till detta var att hon skrivit 

under ett uttalande till stöd för den akademiska friheten i Turkiet. I samarbete med nätverket 

SAR, som bevakar fallet, har Uppsala Forum skrivit till utrikesminister Ann Linde och ministern 

för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans för att be att Sverige tar upp fallet med 

Turkiet då attacken emot Ayşe Gül Altınay är ett hot mot den akademiska friheten, inte enbart i 

Turkiet. Detta har även meddelats Rektor och prorektor. Av svaren från de svenska ministerierna 

framstod det att saken togs på allvar.  

3.5. Doktorandforum och verksamhet riktad till doktorander 

Doktorandforum är ett organ som består av en doktorandrepresentant från de ingående enheterna. 

De aktiviteter som genomförts med fokus på doktoranderna har uppkommit på eget initiativ från 

Doktorandforum, i samråd med forskningsledaren för Uppsala Forum. Styrgruppen beslutade i 

december 2013 att doktorandrepresentanterna fr.o.m. 1 januari 2014 skall erbjudas prolongation 

motsvarande sex lektorstimmar per år för sitt arbete i styrgruppen och med Doktorandforum. I 

https://tcs.video.slu.se/tcs/#page:recordingList&pageNumber:1&id:0FB5268C-046F-43E6-8F36-CB12610AE36D
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december 2015 beslutade styrgruppen att utöka prolongationen från sex till tolv lektorstimmar 

per doktorand. I maj 2019 beslutade styrgruppen att erbjuda prolongation även för de doktorander 

som är valda ledamöter av Doktorandforum, men som inte sitter i styrgruppen. Skäl till 

förändringen var viljan att stärka Doktorandforum. Doktorandernas medverkan är väsentlig för 

verksamheten i stort och att förlita sig på pro bono arbete för flera av de medverkande 

doktorandrepresentanterna i Uppsala Forum medför risker i form av lägre engagemang, sämre 

koppling till flera ingående enheter och försvagade möjligheter för Uppsala Forums ledning att 

upprätthålla kontakt med dessa doktorander. 

Doktorandforum har under 2019 representerats i styrgruppen av Lutz Gschwind, 

Statsvetenskapliga institutionen, och Anni Carlsson, Juridiska institutionen. I Doktorandforum 

har ingått även Linda Pfister, Institutionen för nordiska språk, Elena Prats, Filosofiska 

institutionen, och Caroline Hill, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. 

Uppsala Forum antog under 2019 en mer aktiv strategi för att nå ut till doktorander och 

nydisputerade vid de ingående fakulteterna för att göra flera delaktiga i Uppsala Forums 

aktiviteter, bl.a. genom möten med gästforskare och doktorander inom miljön med relevanta och 

närliggande intresseområden; genom workshops och andra vetenskapliga sammankomster som 

arrangeras i samarbete med Doktorandforum; genom att sprida information om vilka 

finansieringsmöjligheter som Uppsala Forum ger yngre forskare m.m. Detta har lett till flera nya 

intressanta initiativ i Doktorandform. 

Under det gånga verksamhetsåret, 2019, har Doktorandforum bistått med konsultation och idéer 

för Uppsala Forums forskningsledare och styrgrupp, bidragit till nyrekrytering av doktorander 

till Doktorandforum, samt utarbetat på eget initiativ ett utkast till instruktioner för samarbetet 

mellan doktorander inom Uppsala Forum. 

Doktorandforum har därutöver arrangerat, i samarbetet med forskningsledaren, två evenemang 

riktade till de yngre forskare som är aktiva inom forskarutbildningen vid de enheter som ingår i 

Uppsala Forum. En mindre workshop arrangerades i syfte att möjliggöra utbyte mellan Sten 

Widmalm, årets Forsskålsföreläsare, och de doktorander som forskar om teman som 

Forsskålsföreläsaren har särskild expertis inom, men som tidigare saknat kontakt med 

vederbörande. En call for participants för denna workshop cirkulerades under senare delen av 
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HT 2019 och workshopen ägde rum den 29 november 2019 i direkt anslutning till 

Forsskålsymposiet. 

Doktorandforum har också arrangerat, i samarbete med forskningsledaren, en tvådagars 

internationell konferens på temat internationell migration och mänskliga rättigheter, som ägde 

rum den 14-15 November 2019. Konferensen uppskattades av både deltagare och medverkande 

i Doktorandforum. Forskningsledaren bidrog med ett anförande på temat ”vad är en migrant?”. 

Konferensen sammanförde forskare från forskarutbildningen från olika discipliner, universitet 

och forskningsinstitut, med 20 deltagare från 7 länder. Deltagarna uppmuntrades att utveckla nya 

idéer och att utforska den bredare potential som samarbetet kan ge till avhandlingsprojektet. 

Bidragen grupperades i tematiska sessioner som spände över gränserna för flera ämnen. 

Återkopplingen från deltagare samt Doktorandforum var överväldigande positiv. 

Sedan 2016 ger Uppsala Forum doktorandkursen Academic Writing. Även 2019 arrangerades 

kursen under fyra dagar i maj 2019. Denna institutionsöverskridande doktorandkurs omfattade 

olika workshops som behandlade alltifrån presentationsteknik vid akademiska konferenser och 

utgivning av monografier till kommunikationsstrategier som en del i uppfyllandet av den tredje 

uppgiften. 

Under hösten 2016 infördes Young Scholar Program, ett program utformat främst för 

doktorander som i ett led i sitt avhandlingsarbete vill bjuda in utländsk eller svensk forskare till 

Uppsalamiljön. Under 2019 beviljades 1 ansökning inom denna kategori. Som ett komplement 

till detta infördes under våren 2019 Young Scholar Network Funding, som erbjuder doktorander 

och unga forskare att söka medel för att kunna delta i evenemang organiserade 

av Doktorandforum. Under 2019 beviljades 7 stycken ansökningar inom denna kategori för en 

kostnad på 39 552 SEK. Samtliga beviljade ansökningar rörde deltagande i den konferens om 

International Migration and Human Rights som Doktorandform organiserat under hösten 2019. 

 

3.6. Effektivisering av verksamheten, uppföljning av projekt, översikt av 

utlysningskanalerna samt annan organisation 
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Under 2019 påbörjades arbetet med en allmän översikt och genomgång av befintliga 

utlysningskanaler i syfte att på bästa sätt serva verksamheten vid ingående enheter, på sikt höja 

kvalité och omfattning av de vetenskapliga resultaten, öka söktryck och antal projekt som 

resulterar i externfinansierade forskningssamarbeten. 

I syfte att effektivisera administrationen har befintliga projekt där återrapportering ej ägt rum 

följts upp kontinuerligt. Genom att följa upp orapporterade projekt (antal, institutionstillhörighet, 

tid sedan beviljande) vill Uppsala Forum i första hand meddela dessa bidragstagare att kraven på 

återrapportering skärpts. Uppsala Forum kräver återrapportering eller återbetalning. 

Återrapporteringen till forskningsledaren fungerar bättre nu vilket innebär förbättrad ekonomisk 

planeringen för Uppsala Forum. 

I maj 2019, infördes en regel om 3 månader efter sammankomsten som Uppsala Forum 

finansierat för att återrapportera/motivera omöjlighet till återrapportering samt medföljande 

förbud att söka Uppsala Forum medel under nästkommande tvåårsperiod i det fall 

återrapporteringen ej skett. Vid samma tillfälle infördes en cut off date på förbrukning av medel, 

i form av följande tillägg till utlysningstexten: ”Sista dispositionsdatum är 12 månader efter 

datum då beslutet meddelats sökande”. Skäl till förändringarna var att säkerställa att de medel 

som universitetet tilldelar omsätts utan dröjsmål samt följa upp genomförande av planerad 

verksamhet. Vid samma tillfälle infördes en regel om att man skall kunna söka för lunch, fika, 

lokalkostnader. Skäl till förändringen bestod i att begränsa i största möjliga mån att ad hoc, ad 

personam och ex post beslut av exekutiv art, samt reducera den administrativa bördan att hantera 

dessa frågor utanför den ordinarie beredningsprocessen. 

I syfte att effektivisera administrationen har forskningsledaren också tagit fram en årscykel för 

återkommande aktiviteter, inkl. regelbunden genomgång av hemsidan (2gg/år), standardsvar från 

Uppsala Forum i beredningsprocessen, standardsvar rörande mindre ansökningar (under 20tkr), 

i relation till återrapportering, samt rörande den nya anslagsformen Young Scholar Networking 

Funding. Forskningsassistenten har skapat en mötesyta på medarbetarportalen för att underlätta 

beredningsarbetet och minimera risker med email användning som t.ex. att ansökningar inte 

medtas i beredning.  
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Under 2019 har även översynen av Uppsala Forums organisatoriska struktur fortsatt. En 

instruktion för Uppsala Forum har tagits fram under våren 2019. Styrgruppen för Uppsala Forum 

skickade den 23 maj 2019 ut en anmodan till berörda fakulteter att inkomma med synpunkter på 

förslag till instruktion. Samtliga fakulteter har inkommit med svar och förslaget på instruktion 

har reviderats i enlighet med dessa. Fakulteterna har nu ombetts inkomma med synpunkter på 

det reviderade förslaget till slutet av januari 2020. 

 

3.7. Förbättrad marknadsföring och informationsspridning 

Under 2015 infördes ett system för utvärdering av samtliga seminarier och workshops inom 

Uppsala Forum. Ungefärligt antal åhörare och deltagare redovisas nu löpande med deltagarantal 

och/eller protokoll. Protokoll arkiveras digitalt. Under 2019 var det genomsnittliga antalet 

deltagare vid Uppsala Forums evenemang 30 personer (median 22 personer). Vid 

samarrangerade evenemang med Sveriges Riksdag och andra aktörer som t.ex. Utrikespolitiska 

föreningen har deltagandet varit större, symposiet med riksdagen attraherade ca 40-50 åhörare. 

Deltagarantalet vid Forsskålsymposiet var betydligt högre; sal IX i Universitetshuset var fullsatt 

(ca 100 åhörare). Pressbevakningen av evenemanget var högkvalitativ och nådde en bred 

offentlighet med en helsida i UNT samt en debattartikel författad av årets Forsskålföreläsare. I 

allmänhet har marknadsföringen bl.a. av Forsskålsymposiet stärkts genomkontakter mellan 

forskningsledaren och chefredaktör vid UNT. På sikt lär detta även förbättra användningen av 

Uppsala Forums distributionskanaler. För att vidare stärka marknasförning av evenemang som 

Uppsala Forum organiserar har forskningsledaren, i samarbete med Doktorandforum, kontaktat 

olika intressenter beroende på typen av evenemang, som t.ex. länsstyrelsen, UNT, SvT, 

senioruniversitetet, folkuniversitetet, utrikespolitiska föreningen, de politiska studentförbunden, 

Uppsala politiska studenter, Juridiska föreningen, filosofiska föreningen, m. fl. och, inom 

universitetet, universitetsledningen, prorektorerna, rektorsråden, områdeskansliet för humaniora 

och samhällsvetenskap, dekanerna vid Hum-Sam området, CIRCUS, olika centrumbildningar m. 

fl. Forskningsledarens egen forskning uppmärksammades med en helsida i UNT den 15 

november 2019. Hon har även ägnat sig åt tredje uppgiften på en rad olika sätt. Som expertråd 

för EU kommissionens direktorat för rättsliga frågor under november 2019 i sin roll som 
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medverkande i EU projektet EUCITZEN, ett samarbete mellan Maastricht Universitetet och 

CEPS i Bryssel, har hon inbjudits att uttrycka sig om EU medborgarskap. Hon har även 

samarbetat med SvT och Goethe Institutet under 2019 och har under året intervjuats om sin 

forskning av bl.a. Emilie Jonsson (UR), Niklas Skeri (UNT) och Niklas Orrenius (DN), bl.a. i 

och med att hon utnämnts till Uppsala Universitets första kvinnliga professor i praktisk filosofi, 

ett ämne som funnits sedan Universitetets grundande. 

4. Organisation 

4.1. Styrgrupp 
Uppsala Forums styrgrupp har ett övergripande ansvar för samarbetets verksamhet och ekonomi. 

I styrgruppen ingår prodekan för den Juridiska fakulteten, prodekan för Samhällsvetenskapliga, 

Historisk-filosofiska och Språkvetenskapliga fakulteterna, eller deras företrädare, samt 

doktorandrepresentanter.  

Under 2019 bestod styrgruppen av följande personer: Tora Holmberg, prodekan för 

Samhällsvetenskapliga fakulteten och ordförande, Anna Lindström, prodekan för 

Språkvetenskapliga fakulteten, Anna Jonsson Cornell, prodekan vid Juridiska fakulteten, 

Tomislav Dulić, föreståndare för Hugo Valentin Centrum vid Historisk-filosofiska fakulteten, 

Lutz Gschwind, Statsvetenskapliga institutionen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, och Anni 

Carlsson, Juridiska fakulteten. 

4.2. Ledning 
En forskningsledare ansvarar för det övergripande strategiska och löpande arbetet med Uppsala 

Forum. Den 10 april 2019 tillträdde den nya forskningsledaren Patricia Mindus (Filosofiska 

institutionen, Historisk-filosofiska fakulteten), som innehaft tjänsten på 20% mellan april-juni 

och därefter på 45 % av heltid. Till forskningsledaren finns ett administrativt stöd knutet i form 
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av en forskningsassistentstjänst på 50 % av en heltid. Sedan den 7 januari 2019 innehas tjänsten 

av Mattias Vesterlund. 
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Appendix 1. Föreläsningar, workshops och övriga evenemang vid Uppsala Forum 2019 
 
Följande konferenser, workshops, föreläsningar, paneldiskussioner och Uppsala Forum guest lectures 
har arrangerats under 2019 genom Uppsala Forum eller med hjälp av praktiskt och ekonomiskt stöd 
från Uppsala Forum. 

  

 
     

Datum och plats Titel  Föreläsare  Typ av 
evenemang 

Medarrangör Antal 
deltagare 

14 February, 17:15-
18:30, Lewinsalen, 
3576, Östra Ågatan 
19 

Development 
Challenges in 
Myanmar: Has Aung 
San Suu Kyi's time in 
office improved 
peace and 
democracy in 
Myanmar 

Elin Bjarnegård, Associate 
Professor, Department of 
Government 

Workshop 14-15 
Feb. Public Panel 
discussion 14th of 
February 

Department of 
Government 

30 

            
21 February, 16:00-
18:00 and 22 
February, 11:30-
13:00, Humanities 
Theatre, Engelska 
Parken 

European Gender 
Research in an Age 
of Right-wing 
Populism and 
Growing Racism and 
Anti-gender 
Ideologies 

Clare Hemmings, Professor of 
Feminist Theory, Department of 
Gender Studies, London School 
of Economics; Alyosxa Tudor, 
Assistant Professor of Gender 
Studies at SOAS, University of 
London 

International 
Symposium 

Centre for 
Gender 
Research 

147 
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s/VATnr: 
 

28 February, 15:15-
17:00, Institute for 
Russian and Eurasian 
Studies (IRES), 
Gamla torget 3, 3rd 
Floor, IRES Library 

Epideictic Rhetoric 
at the Museum of 
Moscow and the 
Cult of the Great 
Patriotic War in 
Putin's Russia 

Ekaterina Haskins, Professor, 
Communication Arts, 
Pennsylvania State University, 
Mats Rosengren, Professor, 
Department of Literature 

Seminar Department of 
Literature 

22 

            
6 March, 13:00-15:30 
and 7 March, 9:00-
11:45, Department of 
Peace and Conflict 
Research, Gamla 
torget 3 

The Spatiality of 
Violence in Postwar 
Cities 

Emma Elfversson, Researcher, 
Department of Peace and 
Conflict Research 

Workshop Department of 
Peace and 
Conflict research 

8 

            
7 March, 15:15-17:00, 
Institute for Russian 
and Eurasian Studies 
(IRES), Gamla torget 
3, 3rd Floor, IRES 
Library 

Soviet Women's 
Emancipation and its 
Legacies 

Elena Liarskaya, European 
University of St. Petersburg, 
Yulia Gradskova, Södertörn 
University, Nathan Light, 
Uppsala University, Claudia 
Merli, Uppsala University 

Guest 
Lecture/Panel 
discussion 

IRES, 
Department of 
Cultural 
Anthropology 
and Ethnology 

25 

            
23 April, 15:15-17:00, 
Institute for Russian 
and Eurasian Studies 
(IRES), Gamla torget 
3, 3rd Floor, IRES 
Library 

Cold Wars and 
Racial Performances 

Alaina Lemon, Department of 
Anthropology, University of 
Michigan 

Guest 
Lecture/Seminar 

IRES 17 
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s/VATnr: 
 

25 April, 16:15-17:30, 
Lewinsalen, room 
3576, Östra Ågatan 
19, Uppsala 
University 

Rebel Power: Why 
National Movements 
Compete, Fight, and 
Win 

Peter Krause, Associate 
Professor of Political Science at 
Boston College, Research 
Affiliate with the MIT Security 
Studies Program 

Guest Lecture Department of 
Government 

17 

            
May 7-10 (for hours 
and venues see 
separate program) 

Academic Writing 
2019 

See separate program Workshop series Uppsala Forum 16 

            
15 May, 16:15-18:00, 
room 7-0043, 
Campus Engelska 
Parken 

The New Immigrant 
Whiteness: Race, 
Neoliberalism, and 
Post-Soviet 
Migration to the 
United States 

Claudia Sadowski-Smith, Arizona 
State University 

Workshop/Lecture SINAS 16 

            
21 May, 17:15-18:30, 
Lewinsalen, room 
3576, Östra Ågatan 
19, Uppsala 
University 

The Problem with 
"Populism" 

Jason Frank, Robert J. Katz 
Chair of Government, Cornell 
University 

Guest Lecture Department of 
Peace and 
Conflict 
Research 

28 

            
27-28 May, 
University Main 
Building, (for hours 
and venues, see 
separate program) 

The Belt and Road 
Initiative and a New 
Era of Transcultural 
Networks? 

See separate program Conference IRES 40 
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s/VATnr: 
 

28 May, 14:15-17:00, 
Gula Rummet, room 
1:233 and 1:234, 
Munken 1, 
Trädgårdsgatan 20, 
Uppsala University 

Two presentations 
on Constitutional 
Identity and Legal 
Pluralism in 
Europe's Area of 
Criminal Justice 

Valsalmis Mitsilegas, Professor of 
European Criminal Law and 
Global Security, Queen Mary 
University London 

Guest Lecture Faculty of Law 11 

            
28 May, 14:15-16:00, 
room 22-1027, 
Campus Engelska 
Parken, Uppsala 
University 

The Plot Thickens? 
The Past, Present 
and Future of 
Conspiracy Theories 

Jovan Byford, Senior Lecturer in 
Psychology, The Open 
University, United Kingdom 

Lecture The Hugo 
Valtentin Centre 

40-50 

            
11 June, 15:15-17:00, 
Lewinsalen, room 
3576, Östra Ågatan 
19, Uppsala 
University 

A Backlash to 
International 
Refugee Law: 
Evidence from 
Survey Experiments 
in Turkey and the 
U.S. 

Charles Crabtree, Visiting 
Scholar, Dartmouth College 

Guest Lecture Department of 
Government 

7 

            
August 22-23 (for 
hours and venue see 
separate programme) 

Applying Justice: 
Environment, 
Society & the 
Territory of the 
Arctic 

Corine Wood-Donnelly, 
Postdoctor, IRES 

Workshop IRES 20-25 

            
29-30 August, 09:15-
17:00, 
Tidskriftläsesalen, 
Carolina Rediviva 

Infrastructural 
Tensions: 
Digitization and 
Citizen Science 

Anna Foka, Associate Professor, 
Information Technology and the 
Humanities, Umeå University 

Seminar/Workshop Department of 
ALM (Archives, 
Libraries, 
Museums) 

? 
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s/VATnr: 
 

            
24-25 September (for 
hours and venue see 
separate programme) 

Narratives of Pain See separate programme Workshop Anthropology ? 

            
26-27 September (for 
hours and venue see 
separate programme) 

Climatic Changes, 
Sustainable 
Development, 
Conflict 
Management and 
Peacebuilding 

See separate programme Workshop Department of 
Peace and 
Conflict 
Research 

15 

            
26 September, 13:15-
15:00, 
Gyllenhielmska 
Bibilioteket, 
Skytteanum 

Deliberative 
reasoning and the 
resolution of deep 
differences: An 
empirical study of 
deliberation 
concerning 
immigrant street 
beggars in Uppsala 

Simon Niemeyer, University of 
Canberra 

Guest Lecture Department of 
Government 

14 

            
27 September, 10:00-
12:00, University 
Main Building, Hall I 

Shaking hands with 
Clenched Fists: The 
Grand Trunk Road 
to Confidence 
Building Measures 
between Pakistan 
and India 

Asma Shakir Khawaja, National 
Defence University, Islamabad 

Book event Department of 
Peace and 
Conflict 
Research 

? 
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4 October, 09:00-
17:30, IRES Library, 
Gamla torget 3 

The Utility of the 
"Swedish Model" 

See separate programme Symposium IRES 28 

            
25 October, 09:15-
18:00, IRES Library, 
Gamla torget 3 

Uppsala-Vilnius 
Symposium 

See separate programme Symposium IRES 30 

            
8 November, 13:00-
15:00, University 
Main Building, Hall 
IV 

Demokratins hälsa 
idag - och imorgon? 

See separate programme Symposium Sveriges Riksdag 40 

            
12 November, 15:15-
17:00, Rosa Parks 
Hall, Gamla torget 3 

Managing Rough 
Waters: A Path for 
Democracy, Peace 
and Justice? 

Lara Fowler, Penn State 
University 

Guest Lecture Department of 
Peace and 
Conflict 
Research 

29 

            
14-15 November (for 
hours and venue see 
separate programme) 

PhD Workshop on 
International 
Migration and 
Human Rights 

See separate programme Workshop PhD Forum 18 

            
19 November, 16:15-
18:00, 22-1027 

The Will of the 
People: A Modern 
Myth 

Albert Weale Book Event - 15 

            
27 November, 15:00-
17:00, Lewinsalen, 
room 3576, Gamla 
torget 6 

PhD Oppurtunities 
at EUI - 
presentation 

Lorenzo Ghezzi, EUI Information EUI 20 
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28 November, 13:15-
16:00, University 
Main Building, Hall 
IX 

Forsskålsymposiet 
2019 

Sten Widmalm Symposium - 100 

            
10 December, 17:15-
18:30, Ostromsalen, 
room 4573, Gamla 
torget 6 

Gender and Online 
Political Violence 

Gabrielle Bardall, University of 
Ottawa, Eleonora Esposito, 
University of Navarra, Rebecca 
Kuperberg, Rutgers University 

Seminar Department of 
Government 

? 

            
11 December, 10:15-
16:15, Room 4219A, 
Gamla torget 6 

Development 
Studies Day 2019 

Isabell Schierenbeck, University 
of Gothenburg 

Workshop Department of 
Peace and 
Conflict 
Research 

? 
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Appendix 2. Gästforskare vid Uppsala Forum 2019 
 
Namn och universitet Värdforskare vid UU Titel på gästföreläsning 
Elena Liarskaya, European University of St. 
Petersburg, Russia 

Vladislava Vladimirova, Institute for Russian 
and Eurasian Studies 

Soviet Women's Emancipation and its 
Legacies 

      
Alaina Lemon, University of Michigan, 
USA 

Matthew Kott, Institute for Russian and 
Eurasian Studies 

Cold Wars and Racial Performances 

      
Peter Krause, Boston College/MIT 
Security Studies Program, USA 

Chiara Ruffa, Department of Peace and 
Conflict Research 

Rebel Power: Why National Movements 
Compete, Fight, and Win 

      
Jason Frank, Robert J. Katz Chair of 
Government, Cornell University, USA 

Sofia Näsström, Department of Government The Problem with "Populism" 

      
Valsalmis Mitsilegas, Queen Mary 
University London, UK 

Maria Bergström, Faculty of Law Two presentations on Constitutional 
Identity and Legal Pluralism in Europe's 
Area of Criminal Justice 

      
Charles Crabtree, Dartmouth College, USA Per Adman, Department of Government A Backlash to International Refugee Law: 

Evidence from Survey Experiments in 
Turkey and the U.S. 
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Simon Niemeyer, University of Canberra, 
Australia 

PerOla Öberg, Department of Government Deliberative reasoning and the resolution 
of deep differences: An empirical study of 
deliberation concerning immigrant street 
beggars in Uppsala 

      
Lara Fowler, Penn State University, USA Ashok Swain, Department of Peace and 

Conflict Research 
Managing Rough Waters: A Path for 
Democracy, Peace and Justice? 
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